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Szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
- 9.00   Kivonulás a sportpályára a Lakiteleki ÖTE Tűzoltózenekar 

és Borbás Ferenc jászkapitány vezetésével
- 9.30  Megnyitó a rendezvény helyszínén 
- Főzőverseny  (keménylebbencs - jelentkezés 2016. 07. 15-ig 

a Nemzeti Dohányboltban vagy  
a 06-20/318-4970-es telefonszámon)

-  10.00-tól Kézi és gépi aratás marokszedőkkel,  
kévekötéssel, csépléssel

- 12.00 A főzőverseny zsűrizése
- kb. 15.30-tól Hagyományőrző szórakoztató műsorok

- Nyársapáti Nyugdíjas Tánccsoport
- Kocséri Népkör kórusa
- Udvardi Férfi Dalárda
- Zágoni Tüzes Tánccsoport
- Bácsfeketehegyi Tamburazenekar

- 18.00  Pesti Zenés Színpad operett gálaműsora
- kb. 19.00-tól vacsora
- 20.00  Sláger Tibó szórakoztató műsora
- kb. 21.00-tól Csőke Miklós retró diszkóval vár mindenkit

Kora délután nosztalgiabuszozás, egész nap kirakodók,  
vidámpark, büfé várja az érdeklődőket.

A rendezvény fővédnöke 
Obreczán Ferenc a MAGOSZ főtitkára
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Hálaadás, együttlét és tanítás
Sokszor játszottam azt gyerekként- és nem titkolom, nem saját 

ötletből, hanem mert olvastam valahol-, hogy a nap végén végig-
gondoltam, milyen színű is lenne az aznapi huszonnégy óra. Ne-
kem sötétpiros volt az ünnep, kék vagy zöld a hétköznap; sárga, ha 
dühös voltam; fekete, ha összevesztem valakivel. A gyerekek fantá-
ziája kimeríthetetlen. Már nincs annyi mesebeli ötletem, mint rég, 
de ezt a játékot néha felelevenítem. Mint ahogy az is megmaradt, 
hogy pontosan érzem, melyek azok a napok, amelyekre sokáig em-
lékezni fogok. Talán életem végéig is. Segítenek ebben valakinek a 
komoly, elgondolkodtató szavai, egy meghitt, tartalommal teli ün-
nep, vagy egy, a lélek mélyéről felbukkanó emlék. 

25 év, 42 év, 80 év. Nem csupán három szám ez, hanem megany-
nyi, lemondással, lelki vezetéssel, szolgálattal, örömmel, munká-
val teli esztendő. Július 11-én Hernádi László plébános atya, köz-
ségünk papja ezüstmiséjén adott hálát, Hajdú Jenő apát-kanonok 
úr 42 év kocséri szolgálat és aktív nyugdíjas évek után 80. születés-
napját ünnepelte nálunk. S hogy miért említettem fentebb a szí-
nes napokat? Mert nekem ez a gyönyörű hálaadó mise örök emlék 
marad, az elhangzottakat szívemben őrzöm. 

A vázákban nehéz illatú, szépséges liliomok, izgatott ministrán-
sok, ünnepi dísz várta a bevonuló atyákat és Nagy István diakónust. 
Hajdú Jenő apát úr, Hernádi László plébános atya együtt léptek be 
Kiszel Mihály albertirsai préposttal a templom szentélyébe. A litur-

gikus részek után apát úr szavait figyelhette, hallgatta az ünneplő 
közönség. Négy éve vonult nyugdíjba és nem járt azóta Kocséron, 
de nagy örömmel láthattuk, hogy igen frissen, energikusan, tőle 
megszokottan nagyon felkészülten lépett a szószékhez. Örömét fe-
jezte ki, hogy köztünk lehet, megköszönve a meghívást. A születés-
nap kapcsán felidézte saját gyermekkorát, szüleit, a korai papi évek 
rendkívüli nehézségeit, az államszocialista rendszer egykori bünte-
tő kezét. Említette, hogy ő kitartott akkor is, amikor más, „karriert” 
kínáló szolgálati helyre kapott ajánlatot kocséri szolgálata idején. 
Főesperesként figyelte, látta Laci atya munkáját, szolgálatát. Bár-
merre vitte Hernádi atyát az élet, feladatát mindenütt szeretettel, az 
emberek rokonszenvével kísérve végezte- mondta apát úr. Humor-
ral idézte fel egy kedves palóc néni szavait, aki nagy szeretettel be-
szélt kedves papjukról. Apát úr ajánlotta őt a nagykőrösi szolgálatra 
is, mert tudta, hogy Kocsér is az ő területe lesz, és benne bízva adta 
át 42 éves szolgálati helyét, híveit kedves barátjának. 

A papok nem választanak hivatást maguknak, hanem minden-
kit másképp, de Isten hív- mondta apát úr. Papnak lenni hivatás, 
de minden pap ember, a pap is csak ember- persze mégsem, hiszen 
olyan csodás, szépséges titkok tudója, amit egyszerű ember talán 
meg sem érthet. A pap – mondta apát úr – „Sacerdos” – azaz szent 
ajándék, ajándék életével, munkájával a híveknek, Istennek. Akkor 
tette jól a dolgát, ha megőrizte a híveket, nem veszítette el a nyáj 
bárányait. Apát úr azt kérte, hogy imádkozzunk érte, és Laci atyá-
ért is. Apát úr egy Salamon királyról szóló bibliai történettel zár-
ta beszédét, aki semmi mást, csak szívet kért Istentől, hogy el tud-
ja dönteni, mi a jó, és mi a rossz, és vezetni tudja a rá bízott népet. 
Ezt kívánta Laci atyának is.
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Gólyahír

Habon Lili  2016. május 10
(Szülei: Habon Csaba és Tóth Andrea)

Utasi Szonja  2016. május 22.
(Szülei: Utasi Viktor és dr. Győri Andrea)

Patonai Blanka  2016. május 23.
(Szülei: Patonai Ferenc és Kordik Nikolett)

Elsőáldozás

Május 15. Pünkösd vasárnapján 10 kocséri kisgyermek járulhatott 
először szentáldozásért.

Az elsőáldozók névsora: Badari József, Birkás Dániel, Etli Bian-
ka, Gévai Anna, Laczi Orsolya, Nagyszombati Petra, Schors Regina, 
Sulymosi Ádám, Varga Hanna, Venyingi Luca

Az ezüstmisés jubiláns atya szeretettel köszönte meg apát úr 
szavait. Mindenki meghatottan figyelte az egyházközség, az ön-
kormányzat ajándékátadását a két atyának, akik nagy örömmel 
fogadták azokat. Az itt, Kocséron töltött négy évért mondunk 
köszönetet mi is, akik apát úr nyugdíjazása után megismerhet-
tük Hernádi atya derűs, kedves személyiségét. Tudjuk, hogy a 
két egyházközség ellátása igen embert próbáló feladat, amit La-
ci atya mindig magától értetődően végzett, tehernek sohasem 
érezte, ezt velünk nem éreztette. Az adventi roráték, a húsvéti to-
jáskeresés mind-mind megannyi felejthetetlen emlék, csakúgy, 
mint segítőkész, beszélgetésre mindig kész, derűs lénye, hétköz-
napi életre vonatkozó kedves történetei, embersége. Köszönjük, 
és kívánunk neki még sok –sok, egészségben és „szent ajándék”- 
munkában eltöltött esztendőt Nagykőrösön és Kocséron. Apát 
úr annak idején, négy éve közbenjárásával megmentette az is-
kolát, szavát adva a püspök atyának, adja áldását, mert nem lesz 
semmi gond. Sokat tett híveiért, évtizedeken át kitartott mellet-
tünk. Laci atya apát úr nyomdokaiba lépve hitoktatással, lelki ve-
zetéssel, sokszor humorral, közvetlen lényével irányítja a híve-
ket.

Együttlét, hálaadás és tanítás- mondta apát úr, ez kell egy ilyen 
szép ünnephez, akkor lesz teljes. A kocséri hívek hálát adhattak, 
hogy nyugállományba vonult és aktív papja is ilyen példaértékű, 
karizmatikus személyiség. Isten éltesse mindkettőjüket nagyon so-
káig, erőben, egészségben, a hívek szeretetétől kísérve!

Rozsnyói Anikó
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Pályázati felhívás  
a 2016/2017. tanévre

A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő 
Alapítvány pályázatot ír ki támogatás elnyeré-
sére a 2016/2017. tanévre.

A pályázat célja: kimagasló tanulmányi eredményt elérő, és aktív kö-
zösségi munkát végző szakmunkás-, szakközépiskolai-, gimnáziumi* 
tanulók, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók anyagi támogatása.
A pályázat feltételei:
1. Pályázók köre: Kocséri bejelentett lakóhelyű, önálló keresettel 
nem rendelkező** közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató di-
ákok.
2. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:
• szakmunkástanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
•  szakközépiskolásoknál és gimnáziumi tanulóknál legalább 4,5 

tanulmányi átlag
(első évfolyamosok esetében: a 8. osztályban elért kitűnő tanulmá-
nyi eredmény)
•  iskolarendszerű, első diplomát adó, nappali tagozatos képzésben 

résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatóknál legalább jórendű ta-
nulmányi eredmény (3,5-nél jobb átlag)

(első évfolyamosok esetében legalább 4,5 érettségi átlag)
3. Aktív közösségi részvétel Kocsér község életében:
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a pályázó közösségi 
munkát végezzen a község, vagy annak bármely szervezete érde-
kében. Erre figyelemmel a pályázó részletesen mutassa be Kocsér 
kulturális és társadalmi életében végzett tevékenységét, illetve 
ilyen irányú vállalását.
4. Kiemelkedő tanulmányi és egyéb sikerek:
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a tanuló, aki valamely tan-
tárgyból kimagasló tanulmányi eredményt ért el (tanulmányi ver-
seny, OKTV, stb.) valamint aki bármely sport-, illetve művészeti 
ágban ér el sikereket.
5. Szociális szempontok:
Azonos tanulmányi eredmény esetén a gyermekét egyedül neve-
lő szülő, illetve az alacsonyabb jövedelmű család gyermeke része-
sül előnyben.
A pályázathoz szükséges adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban Venyinginé Tajti Erikánál. 
A pályázat kötelező részei:
- pontosan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- a 2015/2016. tanév év végi eredményét igazoló okirat másolata
-  a szülők jövedelem igazolása, vagy nyilatkozata a család jövedel-

méről
-  (ha van) versenyeken elért eredmények igazolása, oklevelek má-

solata 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni (2755 
Kocsér, Szent István tér 1.), vagy személyesen Venyinginé Tajti 
Erika részére kérjük átadni.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 2016. szeptember 25-ig 
bírálja el, az eredményről 2016. szeptember 30-ig tájékoztatja a pá-
lyázókat. 
* gimnáziumi tanulónak minősül a 4 és 6 osztályos gimnázium ta-
nulója egyaránt.
** a pályázat elbírálásánál önálló keresetnek minősül a tanuló rend-
szeres, vagy nem rendszeres diákmunka keretében, egy adóévben szer-
zett 150.000 Ft-ot meghaladó bruttó jövedelme. Kétség esetén az Ala-
pítvány jogosult a tanuló 2014. évi adóbevallásba betekinteni. Nem 
minősül önálló jövedelemnek a más szervezettől kapott ösztöndíj.

A 2016 évben befejezett és a folyamatban 
lévő beruházások, valamint a beadott és 

előkészített pályázatok
2016-ban befejezett beruházások

Tanyavillamosítás: a „tanyák, valamint az alföldi tanyás térsé-
gek megőrzésére és fejlesztése érdekében a települési és térségi fej-
lesztések támogatására” pályázati kiírást tett közzé a Földművelő-
dési Minisztérium, amely pályázati eljárásában és elszámolásban a 
Herman Ottó Intézet működött közre.

Önkormányzatunk 4 tanya szigetszerű villamos energiát előál-
lító napelemes rendszerre pályázott. A megvalósítás összköltsége 
19.815.475 Ft, ebből a beruházó Önkormányzat 17.833.927 Ft visz-
sza nem térítendő támogatást nyert el. A különbség a vállalt önerő. 

A kivitelező OPTIMUM SOLÁR Kft. néhány hét alatt telepítet-
te a napelemeket, amelyek biztosítják a villamos energia szükségle-
tét, a településtől távollévő tanyáknak. Ezzel nem csak a kényelmét, 
komfort érzetét, de a biztonságérzetüket is növeli az ott élőknek.

Járda felújítás a Szabadság utcában: A Galgóczi élelmiszer 
bolttól a dohányboltig a régi szétcsúszott, rossz lejtésű beleset ve-
szélyes járda és a buszmegálló peronja átépítésre került. A projekt 
bekerülési költsége 2.285.905 Ft volt, a kivitelezést helyi vállalko-
zó Rapi Zoltán végezte. A beruházás költségeit az Önkormányzat 
kommunális és iparűzési adóbevételeiből biztosította.
Folyamatban lévő projektek:

Start ráépülő szociális foglalkoztatás: Belvíz elvezetés 2016.
március 2-től 2016. június 30-ig. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
előirányzataiból biztosított támogatási összeg 6.200.727 Ft. Részt-
vevők 14 fő nyolcórás közfoglalkoztatott.

Útőr start minta munkaprogram: belterületi utak karbantar-
tására három, ötfős brigád kialakításával 2016. március 1 nap-
jától 2016. november 30. napjáig végzik munkájukat. Nemze-
ti Foglalkoztatási Alap előirányzataiból elnyert támogatási összeg 
16.180.289 Ft munkabérre és eszközökre.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő részvételével, 
2016. március 7-e és 2017. február 28. között. Munkabér és köz-
terheire illetve eszköz ellátásra a Nemzeti Foglalkoztatási Alap elő-
irányzataiból elnyert összeg 6.982.054 Ft. 
Elnyert pályázatok:

Start ráépülő szociális program elem: Külterületi utak karban-
tartására program elem, 2016.július 4-től 2016. október 31-ig, 14 
fő foglalkoztatásával. Munkabérre és eszközökre a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap előirányzataiból biztosított összeg 6.197.097 Ft. 

Bio megújuló tüzelőanyag előállítására program elem, 2016. 
november 1-től 2017. február 28-ig tart, 14 fő foglalkoztatásával. 
Eszközökre, munkabérre és közterheire a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap előirányzataiból elnyert összeg 6.200.727 Ft.
Benyújtandó, előkészített pályázatok:

Iskola, Közösségi ház, Óvoda, Konyha energetikai felújítása
Szennyvízelvezetés Kocséron
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Gyereknap az iskolában

Színes, vidám gyermeknapi forgatag

Május 27-én pénteken nem csengőszóval, hanem lendületes gye-
rekzumbával indult a nap a kocséri iskolában! Ezzel vette kezdetét 
a gyereknap, melyet a szülői munkaközösség szervezett, a közsé-
gi önkormányzat támogatásával. Köszönjük Fehér Csutka Zumba 
Jutkának a remek bemelegítést!

A légvár megunhatatlan élmény a gyerekek számára, most sem 
maradt el.

Szülők és nevelők együtt készítették a csillámtetkókat az igények 
szerint, de készültek gyöngycsodák is az ügyes kezek nyomán. A 
nagyobbak akadályversenyen mérték össze tudásukat.

A nap egyik csúcspontja volt a Langaléta garabonciások vidám 
előadása. A gólyalábasok karjai közt még a legvirgoncabb gyere-
kek is megszeppentek…

Egyházmegyei iskolakertészek 
szakmai találkozója Kocséron

Június 7-én kedden a Váci Egyházmegyében működő iskola-
kertek vezetőinek szakmai találkozójának adott otthont Kocsér. 

Érkeztek vendégek Vácról 
Zagyvaszántóról, Pécelről, 
Vecsésről, Ceglédről, Szol-
nokról is.

A Polgármesteri Hivatal-
ban tartott előadásokat kö-
vetően a helyi iskolakert ve-
zetőivel, Szaszkó Sándorné 
és Mészáros Ervin vezeté-
sével bejárták a vendégek 
a plébánia kertjében kiala-
kított kocséri iskolakertet 
is, végül a konyhán finom 
uzsonnát is készítettek, 
aminek legjobban a 3.-os 
kiskertészek örültek, mert 
ők fogyaszthatták el.

ÓRIÁSI SIKER!
Ország Tamás megyei bajnok lett töriből!

Iskolánkat 3 kiváló tanuló képviselte a Bendegúz tanulmányi 
verseny megyei döntőjében április 15-én pénteken, Ország Tamás 
5.o., Gévai Levente 6.o. és Sekelj Vincent 7.o.

Mindhárman remekül helyet álltak: Sekelj Vincent 11. lett mate-
matikából (felkészítő nevelő: Utasiné Bojtos Csilla), Gévai Leven-
te 9. lett nyelvtanból 
(szaktanára: dr. Laka-
tosné Rozsnyói Ani-
kó), Ország Tamás pe-
dig megnyerte az 5. 
osztályosok történe-
lemversenyét (történe-
lemtanára dr. Nagy Ti-
borné).

Május 28-án vasár-
nap Szegeden az orszá-
gos döntőben Tamás a 
dicséretes 12. helyen 
végzett. Gratulálunk! .
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Komáromi tüzértábor
Jól indult a vakáció a kocséri tüzéreknek, hiszen egy három-

napos tüzértáborban vehettek részt Komáromban jún. 24. és 
26. között Gévai Imre vezetésével.

A Monostori erdőben, katonás körülmények között, jeles hagyo-
mányőrző csapatok társaságában mélyítették el elméleti és gyakor-
lati tudásukat a tüzérségről – de vakációkezdő tábornak is remek 
volt a három nap.

Köszönjük a meghívást Nagy Péternek, az 1848/49-es Forrada-
lom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület ve-
zetőjének, és a támogatást András Bodnár polgármester úrnak, 
Kocsér községi önkormányzatának.

Mészáros Norbert, Farkas Zsolt, Deák Dániel Farkas Vilmos, 
Vas Ákos, Tóth Marcell, Kiss Roland

Június 27-től egy héten át a balatonszárszói táborban nyaral-
hatott 20 kocséri diák Juhász Anikó és Tajtiné Kasza Anikó 
pedagógusok valamint Csőke Alexandra vezetésével. A tábo-
rozás költségeihez a váci püspökség és a kocséri önkormány-
zat is hozzájárult. A fürdőzés mellett jutott idő kalandpark-
ra, sportolásra, kézműves foglalkozásra is, ráadásul mindezt 
a vajdasági barátaikkal együtt tehették a kocséri gyerekek.

Te vagy a legnagyobb jász a világon

Honismereti vetélkedőt nyertek
Jászok nyomában néven honismereti vetélkedőt rendeztek Jász-
karajenőn május 6-án pénteken. A vetélkedőn jász települések, 
például Jászladány vagy Jászapáti 4 fős csapatai versenyeztek.
Sokrétű, izgalmas és jó hangulatú feladatokkal mérték össze tudásu-
kat a csapatok, és a vetélkedőn végül a kocséri gárda győzedelmeske-
dett, holott csak 5. és 6. osztályos tanulók alkották.

A győztes kocséri csapat: Ország Tamás (5.o.), Gévai Levente, Bagi 
Leila és Fehér Levente (6.o.). Felkészítő nevelő: dr. Lakatosné Rozs-
nyói Anikó

Tanévzáró focikupa
Május 30-án kedden Nagykőrösön jó hangulatú tanévzáró foci-
tornával fejeződött be a labdarúgó idény a II. korcsoportos fo-
cicsapat számára. Egy gyönyörű érmet és egy remek karkötőt 
kapott mindenki a torna szervezőitől.

Nekünk a Balaton a Riviera

A kocséri csapat: Farkas Ákos, Szücs Róbert, Rapi Roland, Várko-
nyi Levente, Polyák András, Szedlák Zoltán, Radics László, Kovács 
Gergő (és az osztálykirándulás miatt hiányzó 3.-osok: Birkás Dáni-
el, Erdős Dávid, Sulymosi Ádám, Badari József – edző: Gévai Imre).

Határtalanul Program

Erdélyi tájakon
Május 29. és június 2. között a Erdélyben kirándult a 7. osztály 

Mészáros Ervin osztályfőnök vezetésével. A Forrásvidéken – hi-
tünk és múltunk emlékei Erdélyben című pályázat 1 316 000 Ft tá-
mogatásban részesült a Határtalanul Program keretében.

Ceglédi iskolatársakkal együtt negyvenen járták be Erdély szép 
tájait: Kolozsvárt, Gábor Áron szülőföldjét, Háromszéket, és Dévát 

is. Voltak sóbányá-
ban, gyönyörköd-
tek a Szent Anna- 
tóban, fociztak a 
zágoni gyerekek-
kel. Jártak a híres 
búcsújáróhelyen, 
Csíksomlyón, és 
vittek adományt a 
dévai Szent Ferenc 
Alapítvány által 
támogatott gyere-
keknek is.
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Most búcsúzunk és elmegyünk…

Június 18-án szombaton osztályfőnökük, 
Juhász Anikó vezetésével elballagott is-
kolánkból a 8. osztály. 
A ballagás során elismerésben részesült:
Rapi Zoltán – Jó sportoló díj; Kenyeres 
Bálint – Jó tanuló – jó sportoló díj; Szöll-
ősi Boglárka – emlékplakett példás keresz-
tyény tudásért és közösségi munkájáért; 
Gábor Áron Emlékplakett – 8 éven át el-
ért kitűnő tanulmányi eredményéért: Gé-
vai Eszter és Laczi Liza; Talentum-díj: Gé-
vai Eszter és Laczi Liza

A ballagó 8. osztályosok: Balog Dávid, Bátori Réka, Borzák Bianka, Danka Richárd, Do-
bos László, Gévai Eszter, Hegedűs Roland Csaba, Kenyeres Bálint, Kiss Tibor, Laczi Liza, 
Nagy Laura, Nyitrai Róbert, Pesti Márió Krisztián, Ragó Viktor Mihály, Rapi Zoltán, Suly-
mosi Balázs, Szöllősi Boglárka, Szűcs Krisztián, Tóth Dániel, Tóth Szabina, Urbán Aliza 
Krisztina, Urbán Attila, Urbán Szabolcs, Vágó Vivien Dóra, Zámbó Anikó.

Tanévzáró az iskolában
2016. június 20-án hétfő délután a katolikus templomban zajlott le az iskolai tanévzáró ünnepség.

A levelező versenyeken remek eredményt értek el: Ország Tamás 5.o., Vágó József 
2.o., Venyingi Luca 3.o., Balajti Vanda 2.o., Gévai Anna 3.o., Vanyúr Levente 

2.o., Laczi Orsolya 3.o., Bagi Alexandra 4.o.

Két díjazott kis képzőművész: Godó Attila 6.o. 
(Pataki Kerámia különdíj), Laczi Orsolya 3.o. (Az 
én bohócdoktorom – közönségdíj) és a felkészítő 

nevelőjük: Szijné Fajka Ágnes

Kitűnő tanulmányi eredményt 
értek el

1.o.: Ádám Viktória, Király Anna, Radics 
Diána, Sekelj Joshua, Székely Roxána, Tajti 
Ramóna, 2.o.: Balajti Vanda, Dobos Lili, 
Király Nóra, Ország Kitti, Radics Martin, 
Zerbes Olivér, 3.o.: Gévai Anna, Karikó 
Dóra, Laczi Orsolya, Nagyszombati Pet-
ra, Venyingi Luca, 4.o.: Barta Szilárd, Ke-
nyeres András, Mészáros Martin, 5.o.: Bíró 
Norbert, Kovács Máté, Ország Tamás, Vá-
gó Vanessza, 6.o.: Bagi Leila, B. Deák Or-
solya, Fehér Levente, Gál Gergő, Gévai Le-
vente, 8.o.: Gévai Eszter, Laczi Liza

(Az iskolai oldalakat összeállította:  
Gévai Imre tagintézmény-vezető)
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Tündérkerti hírek
Május 17-én a Bóbita csoporttal út-

nak indultunk, hogy felfedezzük Budapest 
szépségeit. A konyhás nénik finom úti cso-
magot készítettek, a tízórai előtt sétahajóra 
szálltunk ,nagy élmény volt hogy a hajón 
tízóraizhattunk. és közben megismerked-
tünk a főváros nevezetes épületeivel, a Du-
na hídjaival. A felfedező út második állo-
mása a Szemlőhegyi-barlang volt, 
ahol a hűvös félhomályban rácso-
dálkozhattunk a város alatt meg-
búvó természeti szépségekre. Ezt 
követően földalattival mentünk 
az állatkertbe. Körbejártuk, meg-
néztük azokat az állatokat, amik-
ről évközben találós kérdéseket 
mondtunk. Az állatkerti séta köz-
ben piknikeztünk. A fárasztó séta 
után hazaindultunk, az úton jókat 
mókáztunk, énekeltünk.

A hónap legvidámabb napja a Gyermek 
nap volt. Az idén az óvó nénik és a Szülői 
Munkaközösség kedveskedtek a gyerekek-
nek Vica bohóc műsorával.  Nagy sikert 
aratott, a bohóc által hajtogatott lufi amit 
mindenki haza vihetett. Horgászjátékban, 
kupakhorgászatban, versenyez-
tünk, az óvó nénikkel és az anyu-
kákkal ejtőernyőztünk. A nap si-
keréhez nagyban hozzájárult az 
anyukák által főzött finom ebéd – 
Csongárné Julcsi néni, Mészáros-
né Éva néni, Mészáros Rita néni, 
Szabó Aliz néni, Orsola Karolina 
néni, Lacziné Zsuzsi néni, Patonai 
Andi néni, Magyarné Zsani néni, 
Tóth Anikó néni, Szentirmai Brigi 
néni, Vanyurné Tóth Kriszti néni, 
Nagyné Szilvi néni, Szabóné Tündi néni fi-
nom paprikás krumplit készítettek ebédre, 
köszönjük nekik.

A desszertet a gyerekekkel közösen ké-
szítettük, köszönjük a muffin megsütésé-
ben a konyha segítségét.

Június első péntek délutánján tartottuk 
a hagyományos évzáró – ballagási ünnep-
ségünket. Mindhárom csoport nagy izga-
lommal készült, hogy megmutathassa mi 
mindent „tanult” meg az év folyamán. 

Az Aranyalmák kataicabogarakká, pil-
langókká és kisbékákká változva mutatták 
be műsorukat, a Csicsergők eljátszották A 
kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét, 
amiből megtudhattuk, hogy hogyan győzte 
le a kiskakas a török szultánt.

 A vidám, táncos műsorok nagy tetszést 
váltottak ki a nézők soraiban, amit sok-sok 
tapssal jutalmaztak.

A Bóbiták a kíváncsi királykisasszony 
történetét játszották el, melyet tánccal szí-
nesítettek. Vidám műsoruk után megha-
tottan búcsúztak el versekkel, dalokkal, 
óvodánktól és kívánságaikkal együtt röp-
tették fel színes lufijaikat.

Ezen a délutánon nem csak a gyerekek 
köszöntek el az óvodától, hanem Kis Ka-
ti óvó néni is, aki 40 év aktív munka után 
nyugdíjas éveit kezdheti meg.

Ballagó óvodásaink: Áchim 
Virgil Péter, Barta Polett, Deme-
ter Lőrinc Roland, Fekete Kerub-
ina, Füleki Vilmos Sándor, Gulyás 
Norbert, Hegymegi Renáta Kata-
lin, Járvás Zsombor, Király Vik-
tor, Lerner Dávid, Mészáros Dóra 
Márta, Mészáros Márton, Mészá-
ros Zsolt Krisztián, Nagy Martin, 
Nagy Nóra, Rácz Katalin Veroni-
ka, Szabó Márk Kevin, Szabó Tí-
mea, Szabó Roland Zoltán, Szed-

lák Ildikó, Utasi Atina Dzsenifer.
A nyári szünetre minden kisgyermeknek 

és szüleiknek kívánunk jó pihenést, sok 
családi programot, tartalmas együtt töltött 
időt. 

óvónénik
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Kérjük az ez évben diplomát, nyelv-
vizsgát szerzett fiatalokat, jelentkez-
zenek a Polgármesteri Hivatalban, 
hogy a hagyományoknak megfelelő-
en az augusztus 20-i ünnepségen kö-
szönthessék őket! (Bizonyítvány má-
solatát kérjük behozni!)
Ezzel kapcsolatban érdeklődni, felvi-
lágosítást kérni a Polgármesteri Hi-
vatalban személyesen vagy a 359-
080-as telefonszámon lehet.

Felújítások
A nyár elején megszépült, megújult a község központja. Az új díszburkolatról már ír-

tunk lapunkban, de új festést kapott a buszmegálló és a park padjai is. Az önkormány-
zat kicserélte a játszótéren megrongálódott játékelemeket, amelyeknek épségére reméljük, 
mindannyian vigyázni fogunk.

Beszámoló 2016 május-június hó eseményeiről
Örömömre szolgál, hogy változatlanul 

aktívak a NÉPKÖR tagjai.
Minden hónap első és harmadik csütör-

tök napján tartjuk a klub foglakozásainkat, 
a megjelölt egyes napokon baráti összejö-
vetelre érkezünk a faluházba, a tagjaink ál-
landó részvétele 30-35 fő közötti. 

Az elmúlt két hónapban 6 alkalommal 
találkoztunk. A kórus tagjai még keddi na-
pokon próbálnak és készülnek a fellépé-
sekre, szereplésre.

MÁJUS 1-én az ÁMK által szervezett 
hagyományos községi MAJÁLISON jól 
szórakoztunk.

MÁJUS 5-én pedig újra találkoztunk a 
szokott helyen a faluházban. Döntés szü-
letett arról, hogy mely új énekeket tanul-
junk egyrészt a Múzeumok éjszakájára és a 
JÁSZ Világ találkozóra.

A Tiszakécskei Nyugdíjas Találkozóra 
szóló nagyon kedves meghívást a termál-
fürdőbe sajnálattal le kellett mondanunk 
egyéb elfoglaltságok miatt

JÚNIUS 2-án Video vetítést tartottunk a 
faluházban, ahol  közösen megnéztük a 2015. 
évi összefoglalóját a „MAGYAROK KENYE-
RE” Jászapáti Ünnepségnek. Előző évben 
ezen a rendezvényen is képviselték tagjaink 
a Kocséri Népkört. Nagy érdeklődéssel néz-
tük, hallgattuk a több mint kettő órás műsort.

A nyári szünet előtt a június hónap igen 
mozgalmas volt számunkra. Az új da-
lokkal, a szerep betanulásával foglalkoz-
tunk, készültünk a következő események-
re, meghívásokra.

Részt vettünk és segíttettünk a közsé-
gi egyházi rendezvényen június 11-én az 
un.” Ezüst Mise” szertartáson HERNÁDI 
LÁSZLÓ pappá szentelésének 25. év for-
dulójára rendezett ünnepi misén. A Nép-
kör kedvenc IKON-jával köszöntötte e je-
les alkalomból „LACI Atyánkat”

Továbbá ezen a misén az egyházközség 
köszöntötte a megjelent HAJDÚ Jenő nyu-
galmazott kanonok-apát urat 80. születés-
napja alkalmából.

A hívek megköszönték a Kocséri évek 
alatt végzett áldozatos munkáját.

JÚNIUS 19-én két autóval elmentünk 
Jászapátira KLADIVA IMRE Apát-plébá-
nos úr pappá szentelésének 50. év forduló-
jára rendezett „Arany Misé”-jére.

Külön köszöntöttük az 50. éves jubileu-
mát a Népkör nevében.

Katona dalokat szedtünk csokorba, s 
azok előadásával JÚNIUS 25-én szerepet 
vállaltunk a Múzeumok éjszakája községi 
rendezvényen.

Következő kihívás számunkra a XXII. 
JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓN vállalt fellé-
pésünk lesz.

2016. július 9-én 15 óra 45’-kor lép fel a 
KOCSÉRI NÉPKÖR Nótacsokor bemuta-
tójával Jászárokszálláson a színpadon. 

Köszönöm minden tag segítő közremű-
ködését és tevékenységét.

A klub foglalkozások vidám zsibongását 
és a jó hangulatú kötetlen beszélgetéseket.

Kocsér 2016 június
Járvás Józsefné

a NÉPKÖR elnöke
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MOZIMŰSOR
július 2-től 18-ig

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KŐRÖS ART MOZI
Nagykőrös, Szabadság tér 7.

www.korosikultura.hu
E-mail: mozi@korosikultura.hu

Tel.: (53) 550 044

Jegyár: 890 Ft
Gyermek, nyugdíjas: 700 Ft

2016. július 2. szombat
16.00 SZENILLA NYOMÁBAN (FINDING DORY)

Színes, szinkronizált amerikai animációs film.
Rendező: ANDREW STANTON, ANGUS MACLANE. Hossz: 95 perc

18.00 SZENILLA NYOMÁBAN (FINDING DORY)
Színes, szinkronizált amerikai animációs film.
Rendező: ANDREW STANTON, ANGUS MACLANE. Hossz: 95 perc

20.00 PELÉ (PELÉ: BIRTH OF A LEGEND)
Színes, szinkronizált amerikai életrajzi film. Rendező: JEFF ZIMBALIST, MICHAEL ZIMBAL
Szereplők: VINCENT D’ONOFRIO, RODRIGO SANTORO. Hossz: 107 perc

2016. július 3. vasárnap
16.00 SZENILLA NYOMÁBAN (FINDING DORY)

Színes, szinkronizált amerikai animációs film.
Rendező: ANDREW STANTON, ANGUS MACLANE. Korhatár: nincs korhatár. Hossz: 95 perc

18.00 SZENILLA NYOMÁBAN (FINDING DORY)
Színes, szinkronizált amerikai animációs film.
Rendező: ANDREW STANTON, ANGUS MACLANE. Hossz: 95 perc

20:00 PELÉ (PELÉ: BIRTH OF A LEGEND)
Színes, szinkronizált amerikai életrajzi film. Rendező: JEFF ZIMBALIST, MICHAEL ZIMBAL
Szereplők: VINCENT D’ONOFRIO, RODRIGO SANTORO. Hossz: 107 perc

2016. július 4. hétfő
19:00 SZEMFÉNYVESZTŐK 2. (Now You See Me 2.)

Színes, szinkronizált amerikai akció-thriller. Rendező: JON M. CHU
Szereplők: JESSE EISENBERG, LIZZY CAPLAN, DANIEL RADCLIFFE. Hossz: 130 perc

2016. július 5. kedd
19.00 SZEMFÉNYVESZTŐK 2. (Now You See Me 2.)

Színes, szinkronizált feliratos amerikai akció-thriller. Rendező: JON M. CHU
Szereplők: JESSE EISENBERG, LIZZY CAPLAN, DANIEL RADCLIFFE. Hossz: 130 perc

2016. július 11. hétfő
19.00 A FÜGGETLENSÉG NAPJA - FELTÁMADÁS

(INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE)
Színes, szinkronizált amerikai sci-fi akció. Rendező: ROLAND EMMERICH 
Szereplők: LIAM HEMSWORTH, JOEY KING, MAIKA MONROE. Hossz: 150 perc

2016. július 12. kedd
19.00 A FÜGGETLENSÉG NAPJA - FELTÁMADÁS

(INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE)
Színes, szinkronizált amerikai sci-fi akció. Rendező: ROLAND EMMERICH 
Szereplők: LIAM HEMSWORTH, JOEY KING, MAIKA MONROE. Hossz: 150 perc

2016. július 15. péntek
18.00 A DZSUNGEL KÖNYVE (THE JUNGLE BOOK)

Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm. Rendező: JON FAVREAU 
Szereplők: SCARLETT JOHANSSON, IDRIS ELBA, BILL MURRAY, CRISTROPHER WALKEN
Hossz: 96 perc

20.00 NEON DÉMON (THE NEON DEMON)
Színes, szinkronizált amerikai-francia horror film. Rendező: NICOLAS WINDING REFN
Szereplők: KEANU REEVES, CHRISTINA HENDRICKS, JENA MALONE. Hossz: 117 perc

2016. július 16. szombat
16.00 A DZSUNGEL KÖNYVE (THE JUNGLE BOOK)

Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm. Rendező: JON FAVREAU 
Szereplők: SCARLETT JOHANSSON, IDRIS ELBA, BILL MURRAY, CRISTROPHER WALKEN
Hossz: 96 perc

18.00 TARZAN LEGENDÁJA (THE LEGEND OF TARZAN)
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm. Rendező: DAVID YETES
Szereplők: MARGOT ROBBIE, ALEXANDER SKARSGARD, SAMUEL L. JACKSON
Hossz: 120 perc

20.00 NEON DÉMON (THE NEON DEMON)
Színes, szinkronizált amerikai-francia horror film. Rendező: NICOLAS WINDING REFN
Szereplők: KEANU REEVES, CHRISTINA HENDRICKS, JENA MALONE. Hossz: 117 perc

2016. július 17. vasárnap
16.00 A DZSUNGEL KÖNYVE (THE JUNGLE BOOK)

Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm. Rendező: JON FAVREAU 
Szereplők: SCARLETT JOHANSSON, IDRIS ELBA, BILL MURRAY, CRISTROPHER WALKEN
Hossz: 96 perc

18.00 TARZAN LEGENDÁJA (THE LEGEND OF TARZAN)
Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm. Rendező: DAVID YETES
Szereplők: MARGOT ROBBIE, ALEXANDER SKARSGARD, SAMUEL L. JACKSON
Hossz: 120 perc

20.00 WARCAFT: A KEZDETEK (WARCAFT)
Színes, szinkronizált amerikai fantasy. Rendező: DUNCAN JONES
Szereplők: PAULA PATTON, DOMINIC COOPER. Hossz: 150 perc

2016. július 18. hétfő
19.00 WARCAFT: A KEZDETEK (WARCAFT)

Színes, szinkronizált amerikai fantasy. Rendező: DUNCAN JONES
Szereplők: PAULA PATTON, DOMINIC COOPER. Hossz: 150 perc

12

12

12

12

12

12

16

16

12

12

6

6

6

6 6 éven aluliak számára 
nem ajánlott

12 12 éven aluliak számára 
nem ajánlott

16 16 éven aluliak számára 
nem ajánlott

18

18

18 18 éven aluliak számára 
nem ajánlott

Korhatár nélkül 
megtekinthető

NE ÁRULD MÉG ÉVEKIG…,

TEGYÉL PONTOT A VÉGÉRE!

Neked eladó házad, lakásod van,

nekünk Vevőink,

akikket már nem tudunk kiszolgálni,  

mert mindent eladtunk,  

mindenki legnagyobb örömére!

Hozzuk, hozzánk(!)  
őket Nagykőrösre és Kocsérra!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

E-mail: csfjulia@gmail.com

06-70/398-0256

Segítünk!  

2016. augusztus 20-án szombaton 20 órától

KOCSÉRON A KÉK NEFELEJCS 
PRESSZÓBAN

BELÉPÉS INGYENES!

Szeretettel várunk minden 
kedves bulizni vágyót!
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JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanácsadó és Zsiday Pé-
ter falugazdász a Nagykőrös, Szabadság tér 4. 
szám alatti Területi Irodában érhető el. Tel.: 
06-53-550-375

Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491

Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. hét-
végeken Nagykőrös ügyeletes orvos 06-
53/350-377, 104

Fogorvos: Dr. Madács Márk fogszakorvos
 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 13-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 13-19 óra 
Bejelentkezés: 06-20/540-0940

Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 06-70/458-1687
Volánbusz információ (Nagykőrös)

tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335
MÁV információ (Nagykőrös)

tel.: 06-53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés 

tel.: 06-76/540-291 Forródrót: 1231
Vezetékes víz hibabejelentés:

tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal: 06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától: 
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)

a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Járvás Józsefné, a Népkör elnöke.

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet 
Péntekenként (minden hónap 

2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden 

érdeklődőt szeretettel fogadnak!
Közjegyző: Dr. Olasz Márta

Tel.: 06-53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16; 

Kedd 830-1130; 14-16; Szerda 14-16
A Községi Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő 13.00-16.00;
Kedd 9.00-12.00,  13.00-16.00;

Szerda 13.00-16.00; 
Csütörtök 10.00-12.00,  13.00-16.00;

Péntek 13.00-16.00
Internetezési lehetőség a teljes nyitva tartási időben.

Hivatalvezető: dr. Nyíkos Tamás Antal
telefon: 06-53/550-361  mobil: 06-20/432-40-45
e-mail: nyikos.tamas@nagykoros.pmkh.gov.hu

Hivatalvezető-helyettes: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-392  mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu

1, Kormányablak Osztály
Vezető neve: Szöllősiné dr. Patonai Judit

telefon: 1818;  06-53/795-264  fax: 06-53/550-393
ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7:00–17:00
Kedd: 8:00–18:00
Szerda: 8:00–20:00

Csütörtök: 8:00–18:00
Péntek: 8:00–16:00

2, Hatósági és Gyámügyi Osztály
Vezető neve: dr. Pásztor Lilla

telefon: 06-53/550-374  mobil: 06-20/270-56-88

Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

e-mail: pasztor.lilla@nagykoros.pmkh.gov.hu
ügyfélfogadási rend: (szociálisügyek)

Hétfő: 8:00–16:00
Kedd: 8:00–12:00
Szerda: 8:00–18:00

Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek: 8:00–12:00

ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő: 8:00–15:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 15:00–18:00

Csütörtök: 
 nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00–12:00

3, Földhivatali Osztály
Vezető neve: dr. Sebestyén Gyula

telefon: 06-53/351-279  mobil: 06-20/345-61-16
e-mail: sebestyen.gyula@takarnet.hu

ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00–15:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00–15:30

Csütörtök: 
 nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00–12:00

2016. I. félévi anyakönyvi hírek:
SZÜLETÉSEK:
Szélesi Anna Franciska
Szélesi Hanna Éva 

(szüleik: Szélesi János és Potyó Mónika)
Urbán Hajnalka  

(szülei: Urbán Róbert és Pekár Hajnalka)
Szabó Noémi  

(szülei: Szabó József és Pető Tünde)
Horkai Dávid 

(szülei: Horkai István és Fajka Ágnes)
Habon Lili 

(szülei: Habon Csaba és Tóth Andrea)
Utasi Szonja 

(szülei: Utasi Viktor és dr. Győri Andrea)
Patonai Blanka 

(szülei: Patonai Ferenc és Kordik Nikolett)
Csukás Anna 

(szülei: Csukás István és Csányi Krisztina)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Héda Borbála és Kovács Dénes

Szűcs Edina és Bretus József

HALÁLOZÁS:
Czeczon Lászlóné  68 éves
        Mihályi Mária Terézia 
Egyedi Gyula 79 éves
Hajagos József 74 éves
Huszár László 86 éves
Lénárt József 54 éves
Péli Imre 82 éves
Szabari Ambrus 60 éves
Szekeres Károlyné Lakatos Julianna 85 éves
Sopajti Jánosné  Tóth Juliánna 78 éves
Tanács Imréné Tóth Mária Julianna 60 éves
Urbán István 87 éves
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi 
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: 
Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy 
másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.: 
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290

Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör. 
Érd.: 06-53/359-401

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68. 
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157

Kocsér központjában három szobás ház mellék-
épüle tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-
375, 06-53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon-
szá mon lehet az esti órákban.

Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari 
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 06-
70/538-1691

Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel 
vagy bácsival. Érd.: 06-30/377-6891

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 
Ft Tel.: 06-20/369-3687

Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok. Érd.: 
Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca 
végén. Érd.: 06-53/715-165

Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni 
este 18:00 után  Tel.: 06-20/800-6490

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkom-
fortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes 
vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, 
központi fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazá-
nos családi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db 
fúrott kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykő-
rösi vagy kecskeméti panellakás csere is érdekel. 
Ugyanitt gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy 
mély, egy sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesz-
tő eladó. Érd.: 06-20-515-7975

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sür-
gősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 
06/20/453-5485

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló el-
adó. Tel.: 53-358-110

Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 17. szám alatt. 3 
szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó, nagy kamra, 
kamra, 2 ól és nagy kert. Víz, gáz, telefon van. Irány-
ár: 4 millió Ft. Érd.: 06-20/412-3383

ELADÓ Lakitelek-Tőser-
dő Fecske u. 6. szám 
alatti nyaraló. Érd.: 06-
53/359-775

Kocsér központjában 
családi ház kerttel EL-
ADÓ! „Birkás ház” Kos-
suth L. u. 7. Irányár: 5,5 
millió Ft. Érd.: 06-
76/411-556; 06-
20/4545-400

Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 
négyszögöl zártkert, lakható épülettel (szoba, kony-
ha, fürdőszoba, pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri 
csere is lehetséges. Tel.: 20/5635-053

Sopronban közel a belvároshoz, szép környezetben 
60 m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás 
eladó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A la-
káshoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár: 
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-7317 E-mail: imre.
lorant@freemail.hu

Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre 
alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-
6643

Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 szobás 
családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-6795-as te-
lefonszámon. 

Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás 
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telek-
kel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603

Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. szám 
alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított 
lakás. Érdeklődni: 06-53/359-395

Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 2 szoba + 
1/2 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, spájz, nagy 
terasz, több nagy melléképületekkel. (vezetékes gáz) 
Érd.: 53/359-435, 20/560-1246-os telefonszámo-
kon. Iá.: 3 500 000,-

2. ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám alatti új építésű 
tanya. 2 szoba, nappali, fürdőszoba, külön épületben 
konyha, kamra, melléképületek, nagy kert. Érd.: hét-
végén 06-70/611-3863

2 szobás komfortos családi ház a Dózsa GY. u. 14. 
szám alatt eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 20/599-
7628

Jó állapotú összecsukható járóka belerakható ma-
traccal és baba ágyneművel eladó. Érd.: 53/359-691 
az esti órákban.

Tisztelt villanybojler,  
elektromos melegítő Tulajdonos!

Készülékét 3 évenként átvizsgálni és tisztítani 
kell, ellenkező esetben vízkövesedés,  

fokozott energiafelhasználás és idő előtti 
tönkremenetel várható!

Rendelje meg az átvizsgálást  
és a tisztítást!

Tel.: 06-53/350-302 vagy 06-30/375-9483




